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Základní pravidla provozu mateřských škol v Kopřivnici: 

 
• Prioritní skupiny dětí, pro které bude MŠ otevřena 

1. děti pracujících rodičů, kteří nepobírají na žádné další dítě ošetřovné 

2. pro rodiny v tíživé sociálně-ekonomické situaci 

• Jednotlivé třídy budou v maximálním počtu 20 dětí (minimálně 5 na jednu třídu), a to s 

ohledem k prostorovému uspořádání tříd, stolování a spánku dětí (přiměřené dodržování 

bezpečné vzdálenosti) 

• Před prvním přijetím dítěte do MŠ musí rodiče předložit vyplněné „Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ 

• Provoz MŠ bude zabezpečen v době od 6:30 do 15:30 hodin z důvodu zamezení spojování 

dětí ve třídách v ranních i odpoledních hodinách tak, abychom zajistili provoz v jedné třídě 

dvěma pedagogy 

• Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ 

budou dodržovat odstupy 2 metry.  

• Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách šaten MŠ. Dítě může doprovázet jen 

1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se 

v prostorách MŠ. 

• Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým 

předstihem. 

• Při vstupu do budovy Vám i dítěti bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a je 

povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem. 

• Způsob předávání dítěte učitelce bude v jednotlivých MŠ různý podle možností a podmínek 

školy. Podrobnější postup obdrží rodiče přihlášených dětí na svůj e-mail. 

• Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu 

do třídy a rodiče roušku uloží do skříňky do uzavíratelného sáčku. 

• Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového 

onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout. 

• Doprovázející osoby budou vstupovat do budovy MŠ v době od 6:30 do 7:45 hodin, v 

odpoledních hodinách budou děti vydávány od 14:15 do 15:30 hodin, vyzvedávání v jinou 

dobu bude možné domluvit s učitelkou ve třídě  

• Dítě si nesmí do MŠ donášet hračky nebo jiné předměty z domova (zubní kartáček, hřeben, 

aj.) 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94375&idc=7514644&ids=3312&idp=92267&url=https%3A%2F%2Fwww.mytiploch.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93499&idc=7514644&ids=1220&idp=90955&url=https%3A%2F%2Fwww.pvzp.cz%2Fcs%2Fprodukty%2Ffenix%2F%3Futm_source%3DDenik.cz%26utm_medium%3DDenikDoporucuje%26utm_campaign%3DDenikDoporucuje
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• V jednotlivých MŠ budou vytvořeny skupiny dětí dle možností dané MŠ, které nemusí 

korespondovat se stávajícími třídami, rodiče tudíž nemohou vyžadovat svou třídní učitelku 

nebo pobyt ve své třídě 

• Pobyt ve vnitřních prostorách budov bude minimalizovaný, činnosti budou přenášeny na 

zahradu MŠ 

• Hygiena bude zabezpečena dle manuálu MŠMT 

• Děti, které nenastoupí do MŠ do 30.06.2020, nebudou platit v květnu a červnu školné 

• MŠ nebude pořádat do 31.08.2020 výlety ani žádné hromadné společné akce dětí s rodiči 

• Na otázky týkající se ošetřovného a nároku na něj se vyjádřilo kompetentní Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, problematika ošetřovného - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné? 

Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít 

nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů 

nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě 

náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, 

také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona 

schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i 

většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky. 

Děti, které nastoupí do MŠ, budou potřebovat: 

 

• Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Bez podpisu tohoto 

prohlášení nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

• Děti – alergici (pyly, trávy apod.), jejichž alergie se projevuje např. kýcháním, slzením a 

svěděním očí, zacpaným nosem s vodnatou rýmou – rodiče přinesou potvrzení od lékaře 

 

• 2 ks podepsaná čistá rouška v uzavíratelném sáčku + i uzavíratelný sáček na špinavé 

roušky 

• Vybavení dětí – pláštěnka, gumáky, pevná obuv, náhradní oblečení (vše řádně označené) 

Žádáme rodiče, aby nepoužívali biometrický systém pro vstup do MŠ, dodržovali 

dvoumetrové odstupy před budovami MŠ a dobu, po kterou budou děti přijímány (6.30 - 7.45 

hod). V případě nejasností se obracejte na ředitelku MŠ nebo vedoucí jednotlivých pracovišť. 

________________________________________________________________ 

MŠ Pionýrská nebude z provozních důvodů otevřena do 30.6.2020. 

 

MŠ Česká nebude z důvodu výměny elektroinstalace v celé budově otevřena do 31.8.2020. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

